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10/22 Innkalling og
saksliste

VEDTAK:

Innkalling og sakliste godkjennes

Styrets leder

11/22 Protokoll fra
styremøte 27.01.22

VEDTAK:
Protokoll fra møte den 27.01.22 er godkjent, med følgende
korrigering: Ingvild Harr Lian deltok også.

Orientering

Styrets Leder

Frode Bergrem



03/22 Runden og info
fra daglig leder

Skal ha årsmøte på tirsdag. Får nye styremedlemmer.
Ikke noe aktivitet nå.

Gjenvollhytta
Kommet godt i gang med kafe-driften. Uheldig med
bommen, vanskelig å finne feilen. Søkt om penger til
styreleder på 50.000 for en ny betalingsløsning på
bommen. Nytt system kommer i neste uke. Passering
økes til 60 kroner pr passering, samt 600 for årskort.
Mange blide folk på ski og mye snø.

Svømming
Ny leder; Marte Kristiansen.
Jobbes med å få åpnet svømmehallene i feriene.
Bassenget i Klæbu er klassifisert som skolebasseng,
og de er stengt i skoleferiene.
Alle instruktørene har vært på instruktørkurs. Midt i
svømmekurs og akkurat ferdig med Gøy i vann. Nye
kurs er under planlegging.

Badminton:
Har hatt årsmøte, men ikke valgt ny leder enda. En
mulig kandidat er med på møtet for å se hva det går i.
Leder og nestleder har gått ut av styret.
Turneringene er ordentlig i gang igjen, både på senior
og junior-nivå.

Håndball:
Mange kamper som skal spilles nå etter at
kampaktiviteten er tatt opp igjen. Det er ikke muligheter
for å omberamme kamper etter 1.mars. Det vil komme
noen endringer i SU. Avdelingen har i mange år dratt
på Røroscup med alle lag, men velger i år og dra på
cup til Kristiansund i stedet. Cupen er 22 – 24. April og
108 utøvere + foresatte kommer til å kjøre buss samlet.
Bygger kafe/kjøkken/møterom i 1etasje i Klæbuhallen.
Har nå en stor container til søppel bak klæbuhallen,
hvor det er ryddet mye i Klæbuhallen av defekte ting
og møbler. Hvitevarer kastes utenom. Mulig det kan
utsettes henting av container til over helga. De
avdelingene som har søppel, må komme i løpet av de
nærmeste dagene. Det blir lagt ut beskjed til brukere
av hallen på dette på facebook. Det er
sprekkdannelser i muren bak begge målene i

Jørn Erik Berg

Marte
Kristiansen

Linda Berg

Jan Erik Strøm



Klæbuhallen. Dette er under utbedring, men flere
kamper ble stoppet i helgen grunnet store mengder
murpuss på ballen. Stillasene rundt hallen er snart klar
til å tas ned.
Det er store forskjeller i antall utøvere fra kull til kull.
De kullene hvor det er lite, har også lite kull i fotball.
Noe av årsaken er ambisiøse utøvere og foreldre og
overganger til andre klubber.

Fotball:
Begynner å bli mer enn fornøyd med snø. Har en
dyktig brøyter som legger ned mange timer for å holde
matta fri for snø, men det er nå store utfordringer med
hvor de skal gjøre av snøen.
Starter opp med kamper i neste uke, OBOS-cup, og
seriestart er 4.april. Skal ha årsmøte på tirsdag. Har
store utfordringer med lite spillere i noen kull og greier
ikke å stille lag i G14 og G16 denne sesongen. Noe av
årsaken er ambisiøse utøvere og foreldre og
overganger til andre klubber.
Har ansatt en ny sportslig leder i 20 % stilling som
jobber med å implementere årsplaner og lignende til
trenere og foresatte. Kiosken står snart ferdig.

Ski:
Er midt i sesong og har et par utøvere som skal gå
hovedlandsrenn i Holmenkollen i helga. Karianne
Sundseth ble kretsmester og midtnorsk mester helga
som var. I neste uke skal de ta i igjen den avlyste
nissegrøten som skulle være for allidretts-barna før jul.
Det blir grilling i stedet for grøt, førstkommende
onsdag.

Funkis:
Ny leder: Renate Thorvaldsen Svinning.
Stadig tilsig av nye utøvere og det kommer en ny
utøver til uka. Funkis har aktivitet 2 til 3 ganger pr uke,
med E-sport, svømming/gymsal og ulike aktiviteter
som buldring, bowling, rush osv. I tillegg skal de delta
på innebandycup og ri hest. Det planlegges en
overnattingstur til Rypetoppen før sommeren.
10.september står vi som arrangør av spilledag i
tilrettelagt fotball/paraidrettsdag med alkoholfri
festbankett med levende musikk etterpå. Her kommer
alle tilrettelagt klubbene til å være invitert, samt HS i
KIL og andre spesielt inviterte.

Kristian Meland

Ingvild Harr Lian

Renate T.
Svinning



Hestesport:
Var ikke tilstede på møtet, men styrets leder informerte
om følgende;
KIL hestesport har tidligere søkt om opptak i
Rytterkretsen og Norsk Rytterforbund. De fikk avslag
og det ble gjennomført møte med krets, forbund, KIL
og idrettsrådet i Trondheim. I dag kom det E-post om at
de har snudd og KIL er nå tatt opp i Rytterkretsen. KIL
har også fått en invitasjon om de kan være et godt
eksempel på hvordan ting kan fornyes og gjøres i
fremtiden.

E-sport:
Ikke til stede under møte på grunna v at hele styret har
trukket seg. Det skal arrangeres foreldremøte 1.mars
hvor daglig leder og styrets leder kommer til å være til
stede for å informere og rekruttere nye medlemmer til
et styre. Det er en ungdom på 18 år som er
hovedtrener, og all aktivitet foregår som normalt.
Daglig leder informerte også om at avdelingen har en
profesjonell utøver født i 2007som er tatt opp for å
spille Rocket League på verdensbasis for Norge. på
verdensbasis for Norge. Tjener penger.

Daglig leder:
Har gjennomført 3 dager med åpen hall i Tanemshallen
og E-sport på ungdomsskolen. Dette har vært en stor
suksess og det har vært godt besøkt. Det ble testet ut
E-sport for de som er 8 år og av all deltagelse på
E-sport, var 70% av utøverne 8 år.
Det kom et spørsmål angående aldersgrense på spill,
og daglig leder informerte om at når foreldre melder på
barnet sitt, krysser det av for at de godkjenner at
barnet kan spille blant annet Fortnite.

Office 365 er bestilt, slik at alle avdelingene får en
konto.

Har gjennomført lagledermøte for Håndball og
Fotball-avdelingen. Et bra møte hvor man fikk luftet
tanker og spørsmål, og det ga et grunnlag for å
utarbeide en lagleder-instruks. Daglig leder og leder i
håndballavdelingen utarbeidet denne, og har sendt inn
denne til AU for finjusteringer. Temaet om utøvere som
bytter klubber kom også opp, og kanskje er tiden nå

Styrets leder

Daglig leder

Daglig leder



13/22 Årsmøte

moden for et medlemsmøte om dette temaet.

Forrige onsdag deltok Daglig leder på kurs om
Bærekraft og KIL ble tatt frem for å fortelle om hvordan
de har jobbet med å gi ungdommer arbeid og hvordan
klubben jobber med Bærekraft. Daglig leder har startet
på en presentasjon fra kurset og også synliggjøre den
gode jobben KIL gjør innenfor bærekraftsmålene.

VEDTAK:

Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

Orientering om forberedelser. Tid sted mv. Forslag til
saker mv. Prosessen videre.
Årsmøtet avholdes 24.mars kl. 18 i Klæbu Rådhus. Det
legges ut påmelding i Rubic, samt at det lages en
løsning for å invitere de medlemmene som ikke er på
digitale plattformer. Det oppfordres til
forhåndspåmelding, men det er lov å bare møte opp.
Årsmøtet gjennomføres fysisk, men det undersøkes
løsninger for å følge årsmøtet digitalt uten å kunne
komme med innspill eller stemme. Stemmegiving for
disse må skje ved skriftlig fullmakt.

Det er ønskelig med et møte i forkant av årsmøte med
gjennomgang av saksdokumenter. Med tanke på
tidligere årsmøter er det viktig at alle papirer er i orden
og at de legges frem under årsmøtet. Det er også
ønskelig med en presentasjon av bilder i forbindelse
med at årsberetningen legges frem. Avdelingene
legger frem sine årsrapporter og dette skal i hovedsak
være årsberetning med regnskap og budsjett.

VEDTAK:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.
Hovedregelen blir at årsmøtet gjennomføres med
fysisk oppmøte torsdag 24.mars kl. 18.00 i Klæbu
Rådhus. Det blir påmelding i Rubic, samt
påmelding skriftlig for de som ikke benytter digitale
løsninger.Det jobbes med å finne en løsning der
deltakere kan overvære årsmøtet digitalt uten



14/22 Basket som
avdeling i KIL

15/22 Budsjett 2022 og
årsregnskap 2021

mulighet til å komme med innspill eller stemme.
Stemmegiving for disse må skje ved skriftlig fullmakt.

Jens Kalleklev kom og informerte hovedstyret om at
han har satt i gang et initiativ til baskettreninger.
Bakgrunnen er at han har en sønn som går på
ungdomsskolen og som hadde et ønske om å spille, og
det hadde flere av hans klassekamerater også. Det
finnes basket-tilbud i Trondheim, men det var et ønske
om å spille i nærmiljøet sammen med sine
klassekamerater. Han tok kontakt med daglig leder, og
fikk bruke et par timer i Tanemhallen 6 eller 7
søndager. Det har vært mange ungdommer innom og
de har vært i hovedsak mellom 10 og 14 år gamle.
Treningene har bestått i noen øvelser, masse spill og
et besøk av en spiller fra Nidaros Jets. Initiativtaker har
nå 28 navn på en liste hvor det sendes ut varsel om
treninger.
De er ikke helt der at det finnes et grunnlag for å melde
på lag i serie da utøverne er spredd over flere årskull,
men det er ønske om å opprette en avdeling for å
bygge en spillegruppe og flere lag for å etter hvert
kunne spille kamper for de som ønsker det. Melhus har
også tatt kontakt med tanke på et samarbeid.
Det viktigste nå er kunne gi et tilbud til de utøverne
som ønsker å kunne spille basket.
Håndball og fotball kan være fadderavdelinger ved
oppstart av en slik avdeling. Jens sender inn et skriftlig
forslag til Daglig leder for å legge frem en sak om
opptak som avdeling på årsmøtet.

VEDTAK:

Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

Avdelingene informerer om status om sine budsjett.
Årsregnskap og budsjett for hovedlaget ble sendt ut på
epost til hovedstyret i forkant av møtet.

VEDTAK:

Jens Kalleklev
og daglig leder

Styrets leder



16/22 Stillingsinstruks
daglig leder

17/22 Oppdatert lov for
Klæbu idrettslag

Avdelingene melder at de har regnskap og budsjett i
rute, og de som ikke har hatt sine årlige møter sender
inn sine regnskap og budsjett etter at dette er
gjennomført.

AU har jobbet med saken og laget en stillingsinnstruks.
Det er ønskelig at dette skal være et levende dokument.
Det er blant annet lagt inn en hovedregel om at daglig
leder er arbeidsgiver for personer som er ansatt i
idrettslaget. Noe av innholdet i kontraktene til ansatte
er i samarbeid med avdelingene det gjelder, men daglig
leder har oversikt og hovedansvar.
Det er ønskelig å utarbeide et målstyringsdokument
som blir en rettesnor i forhold til prioriteringer på ulike
prosjekt og aktiviteter. Dette blir et dokument som gjør
det hele mer oversiktlig og systematisk og det vil
komme frem hvilke tiltak som må på plass for å nå
målene, for eksempel med tanke på om KIL har nok og
riktig kompetanse for å nå de ulike målene.
Det kommer inn et spørsmål i forhold til at det ikke står
noe om prosjektledelse, men dette kommer inn under
arrangement.

VEDTAK:

Hovedstyret vedtar arbeidsinstruks til Daglig leder.
AU får i oppdrag å utarbeide et forslag til
målstyringsdokument for 2022/2023, som forankres i
hovedstyret.

Det er laget et oppdatert forslag til lov for Klæbu
idrettslag. Forslaget er i henhold til idrettsforbundets
lovnorm som vi er forpliktet til å følge. Lovnormen ble
vedtatt av Idrettsstyret den 16. november 2021. Med
unntak av innledningen følger Klæbu IL sitt forslag til
lov gjeldende lovnorm, slik som nåværende lov av av
2013 fulgte gjeldende lovnorm den gangen. Det er
med andre ord ingen endringer som krever
årsmøtebehandling. Ny lov for Klæbu IL kan vedtas av
hovedstyret. Ny vedtatt lov sendes til idrettskretsen for
informasjon (ikke godkjenning som tidligere).

Styrets leder

Styrets leder



Fordeler med ny lov er at den i stor grad viser videre
til aktuelle bestemmelser som er vedtatt sentralt. Ny
lov vil i mye større grad være automatisk oppdatert.
Ulempen er at KIL sin lov må lese i sammenheng med
idrettsforbundet sin gjeldende lov. Dette avhjelpes med
aktive linker i Klæbu IL sin lov. Et godt argument for å
vedta loven er at vi ikke har noe valg i å ikke vedta en
ny lov.
Det kommer inn spørsmål i forhold til hva som skjer
med gammel lovtekst som tas ut av loven, som er
særlover for KIL.
Dette må det jobbes med for å finne en løsning, og
saken trekkes.

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Hovedstyret vedtar ny lov for Klæbu Idrettslag i
henhold til idrettsforbundet sin lovnorm. Ny lov
legges ut på hjemmesiden.

VEDTAK:

Saken trekkes og gjennomgås i AU før det legges frem
for HS. Dette for å finne en løsning på det som tas ut av
gammel lov.

18/22 Eventuelt Ingen saker under eventuelt

Neste møte:


